
JÄTTELOKA
Heracleum mantegazzianum

Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Det betyder 
att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta, släppa ut i 
naturen eller hålla levande exemplar av denna art. Som fastighetsägare är du skyldig 
att bekämpa dessa listade arter för att utrota dem.

Jättelokan blir 2-3 meter hög och har vita blommor i stora, platta, välvda klasar. Den växer oftast i vägkanter, 
åkanter, övergivna trädgårdar och på skräpmark, till exempel soptippar och industritomter. Arten blommar 
i juni-juli och förökar sig uteslutande med frön. En planta tar flera år på sig att blomma men kan väl vid 
blomning producera tiotusentals frön. Efter frösättningen dör vanligtvis plantan. Fröna kan spridas långa 
sträckor med vind och vatten men även genom att fastna på djur, människor, fordon eller redskap vi använder.

VAD ÄR EN INVASIV ART?

En invasiv art är en växt som inte 
tillhör vår inhemska växtlighet 
och som lätt sprider sig över 
stora ytor. 

De konkurrerar då ut våra  
inhemska växter och minskar den 
viktiga biologiska mångfalden. 



Jättelokans negativa effekter
Jättelokan påverkar den biologiska mångfalden negativt då den 
snabbt breder ut sig och kväver övrig vegetation. Örter är särskilt 
utsatt då upp till 80 procent av solljuset absorberas av jättelokorna. 
Dess förmåga att kväva annan vegetation kan också påverka 
jorderosionen utmed vattendrag vilket i sin tur kan leda till ändrade 
flöden och ökad sedimentation nedströms i vattendrag.

Jättelokan utgör även en hälsorisk. Växtsaften hos arten i kombination 
med solljus skapar blåsor och sår på huden. Det är inte ovanligt att 
kroppsdelar som blivit utsatta för reaktionen av ämnet är känsliga för solljus i 
flera år efter skadan.

Så bekämpar du jätteloka
Använd alltid skyddskläder och glasögon, då du kan få 
hudskador av växtsaften. Använd med fördel verktyg med 
långa skaft vid bekämpning. Din viktigaste insats är att 
förhindra plantornas fröbildning. Det kan du göra på 
följande sätt:

• Klipp fröställningar kontinuerligt. Det är viktigt  
att se till att fröställningarna inte lämnas kvar.

• Kapa rötterna och gräv upp plantan. 

• Täck med markduk på våren.

Så tar du hand om avfallet 
För att förhindra att de sprids till ännu fler platser är 
det viktigt att du är väldigt försiktig vid hanteringen av 
växten, fröna och jordmassor som kan innehålla frön. 

• Se till att samla ihop alla borttagna blom- och 
fröställningar. Lämna inte kvar något som kan 
fortsätta spridas och gro.

• Använd genomskinliga plastsäckar för avfallet. 

• Stäng igen påsarna väl så inga delar kan bidra till 
ytterligare spridning.

• Avfallet lämnar du i facket ”ENERGIÅTERVINNING”  
i Kretsloppsparken. 

Observera! Avfallet får inte  
läggas bland andra växtrester 

eller komposteras.


